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 سسس

 المقدمة
إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ 

نلنا، من دهده اهلل لا باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعام

مضل نله، ومن يضلل لا هادي نله، وأشهد أن ال إنله إال 

اهلل وحده ال رشيك نله، وأشهد أن حممًدا عبده ورسونله، 

صىل اهلل عليه وعىل آنله وأصحابه، ومن تبعهم بإحساٍن 

 :إىل يوم انلدين، وسلم تسلياًم كثرًيا، أما بعد

، ((يف اإلسالممنزلة الصالة )): لهذه رسانلة خمترصة يف

بّينت ليها بإجياز مفهوم انلصاة، وحكمها، ومنزنلتها، 

وخصائصها، وحكم تاركها، ولضلها، باألدنلة من 

 .انلكتاب وانلسنة

وقد استفدت كثرًيا من تقريرات وترجيحات سامحة 

شيخنا اإلمام انلعامة عبد انلعزيز بن عبد اهلل ابن باز رلع 

 .اهلل درجاته يف انلفردوس األعىل
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 أسل  أن جيعل هذا انلعمل انلقليل مبارًكا، واهلل

وخانلًصا نلوجهه انلكريم، وأن ينفعني به يف حيايت وبعد 

ممايت، وينفع به كل من انتهى إنليه؛ لإنه سبحانه خري 

مسؤو ، وأكرم ملمو ، وهو حسبنا ونعم انلوكيل، وال 

حو  وال قوة إال باهلل انلعيل انلعظيم، وصىل اهلل وسلم 

ىل آنله، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان عىل نبينا حممد وع

 .إىل يوم انلدين

 املؤلف

 هـ81/1/8241حرر يف ضحى يوم اجلمعة املوافق 
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 مفهوم الصالة: المبحث األول
ْم  : انلدعاء، قا  اهلل تعاىل :الصالة لغة ُخْذ ِمْن َأْمَواِِلِ

ا َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ  يِهم ِِبَ ُرُهْم َوُتَزكِّ َصاَلَتَك َصَدَقًة ُتَطهِّ

أي ادع هلم، وقا  .  (1)  َسِميٌ  َعلِيمٌ ُهْم َواَّللَُّـَسَكٌن لَّ 

إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائًًم )): انلنبي 

، وإن كان مفطًرا فليطعم ((فليصلِّ
أي لليدع بانلربكة . (2)

)واخلري واملغفرة
3
). 

وانلصاة من اهلل حسن انلثناء، ومن املائكة انلدعاء، 

َا إِنَّ اَّللَ  : عاىلقا  اهلل ت نُو  َوَمالئَِكَهُ  ُيَصلنووَن َع َى النَّيِيِّ َيا َأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .321: سورة الهوبة، اآلية( 1)

، 4/8102أخرج  مسلم، كهاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي إىل الدعوة، ( 2)

 .8248برقم 

، ولسان 4/01النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، باب الصاد م  الالم، : انظر( 3)

ات للجرجاين، ، والهعريف82/262العرب البن منظور، باب الالم، فصل الصاد، 

 .48-4/47ورشح العمدة البن تيمية، . 4/0، وانظر املغني البن قدامة 872ص
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قا  أبو .  (1) الَِّذيَن آَمنُوا َصلنووا َعَلْيِ  َوَسلُِّموا َتْسلِيًًم 

ثناؤه عليه عند املائكة، وصاة : صاة اهلل)): انلعانلية

: يصلون)): رضي اهلل عنهماوقا  ابن عباس .  (2) ((انلدعاء: املائكة

كون ِّ  .(3) ((ُيربر

 .إن صاة اهلل انلرمحة،وصاة املائكة االستغفار:وقيل

ُأوَلـئَِك  : قا  اهلل تعاىل. (4)وانلصواب انلقو  األو 

ِْم َوَرْْحٌَة َوُأوَلـئَِك ُهُم املْ  ِبِّ ن رَّ . (5) ْهَهُدونَ َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

انلرمحة عىل ، لعطف (6)أي عليهم ثناء من اهلل ورمحة

 .(7)انلصلوات وانلعطف يقتيض املغايرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .06: سورة األحزاب، اآلية( 1)

 . 2777اليخاري معلًقا جمزوًما ب ، قيل احلديث رقم ( 2)

 .2777اليخاري معلًقا جمزوًما ب ، قيل احلديث رقم ( 3)

 ، والرشح املمه  البن عثيمني 3270تفرس القرآن العظيم البن كثري ص: انظر( 4)

1/002-002. 

 .357: ، اآليةاليقرةسورة ( 5)

 .315تفسري القرآن العظيم، البن كثري ص( 6)

، وسمعت هذا املعنى من اإلمام عيد العزيز ابن 1/002الرشح املمه  البن عثيمني ( 7)

 .0/15باز أثناء تقريره ع ى الروض املرب  
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املائكة، : لانلصاة من اهلل انلثناء، ومن املخلوقني

انلقيام، وانلركوع، وانلسجود، وانلدعاء، : واإلنس، واجلن

 .(1)انلتسبيح: وانلتسبيح، وانلصاة من انلطري واهلوام

عبادة هلل ذات أقوا  وألعا   :والصالة يف الرشع

حة بانلتكبري، خمتتمة بانلتسليم، معلومة خمصوصة، مفتت

 .(2)وسميت صاة الشتامهلا عىل انلدعاء

لانلصاة كانت اساًم نلكل دعاء، لصارت اساًم نلدعاء 

خمصوص، أو كانت اساًم نلدعاء، لنقلت إىل انلصاة 

انلرشعية ملا بينها وبني انلدعاء من املناسبة، واألمر يف ذنلك 

يفهم منه إال متقارب، لإذا أطلق اسم انلصاة يف انلرشع مل 

 :لانلصاة كلها دعاء. (3)انلصاة املرشوعة

وهو طلب ما ينفع انلداعي من جلب  :دعاء مسألة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31/105منظور، باب الياء، فصل الصاد  لسان العرب البن: انظر( 1)

، واإلنصاف يف معرفة الراجح 1/5، والرشح الكيري 1/5املغني البن قدامة : انظر( 2)

 .371، والهعريفات للجرجاين ص1/5من اخلالف 

 .13-12/ 0رشح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، : انظر( 3)
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نفع، أو كشف رض، وطلب احلاجات من اهلل وحده 

 .بلسان املقا 

: وهو طلب انلثواب باألعام  انلصاحلة :ودعاء عيادة

من انلقيام، وانلقعود، وانلركوع، وانلسجود، لمن لعل هذه 

قد دعا ربه، وطلبه بلسان احلا  أن يغفر نله، انلعبادات ل

لتبني بذنلك أن انلصاة كلها دعاء مسلنلة، ودعاء عبادة؛ 

 .(1)الشتامهلا عىل ذنلك كله

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وفهح املجيد لرشح 33-32ص رشوط الدعاء وموان  اإلجابة، للمؤلف، : انظر( 1)

، والقول املفيد ع ى كهاب الهوحيد، للعالمة حممد بن 322كهاب الهوحيد، ص 

وسمعت هذا املعنى من اإلمام ابن باز أثناء تقريره ع ى . 337/ 3صالح العثيمني، 

 .132/ 3الروض املرب ، 
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 حكم الصالة: المبحث الثاني
بانلكتاب، وانلسنة، وإمجاع األمة، عىل كل : انلصاة واجبة

اهلل  لقو  أما الكهابمسلم بانلغ عاقل، إال احلائض وانلنفساء، 

يَن ُحَنَفاءَ َوَما ُأِمُروا إاِل لَِيْعُيُدوا اَّللَ : تعاىل   ُْخْلِِصنَي َلُ  الدِّ

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمةِ  الَة َوُيْؤُتوا الزَّ وقونله . (1) َوُيِقيُموا الصَّ

اَلَة َكاَنْت َع َى الْ  : تعاىل ْوُقوًتاـإِنَّ الصَّ  .(2) ُمْؤِمننَِي كَِهاًبا مَّ

إىل انليمن  حينام بعثه انلنبي  ؛ للحديث معاذ وأما السنَّة

وأعلمهم أن اَّلل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل )): وقا  نله

: أنه قا  عن انلنبي  رضي اهلل عنهما؛وحلديث ابن عمر (3) ((يوم وليلة

شهادة أن ال إل  إال اَّلل،وأن حممًدا :ُبني اإلسالم ع ى مخس))

صالة،وإيهاء الزكاة، وصيام رمضان،وحج رسول اَّلل،وإقام ال

 .(4)((الييت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5: سورة اليينة، اآلية( 1)

 .321: سورة النساء، اآلية( 2)

، ومسلم، 3125  اليخاري، كهاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم أخرج( 3)

 .3/52اإليًمن، باب الدعاء إىل الشهادتني 

، ومسلم، 2اليخاري، كهاب اإليًمن، باب دعاؤكم إيًمنكم، برقم : مهفق علي ( 4)

 .30كهاب اإليًمن، باب بيان أركان اإلسالم، برقم 
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سمعت رسو  اهلل : قا  وعن عبادة بن انلصامت 

  مخس صلوات كهيهن اَّلل ع ى العياد، فمن جاء )): يقو

ِبن مل يضيِّ  منهن شيًئا اسهخفاًفا بحّقهّن، كان ل  عند 

 .(1)احلديث ((... اَّلل عهًدا أن يدخل  اجلنة

 .يف لرضية انلصاة كثرية واآليات واألحاديث

، لقد أمجعت األمة عىل وجوب مخس وأما اإلمجاع

 .(2)صلوات يف انليوم وانلليلة

وال جتب عىل احلائض وانلنفساء، نلقونله عليه انلصاة 

 .(3)((أليست إذا حاضت مل تصلِّ ومل تصم)): وانلسام

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 3102، برقم 0/00فيمن مل يوتر، أخرج  أبو داود، كهاب الصالة، باب ( 1)

 .3/20، 3/000يف صحيح سنن أيب داود  –رْح  اَّلل  –وصحح  األلياين 

 .1/0املغني البن قدامة (2)

 ،، عن أيب سعيد 3/311اليخاري، كهاب احليض، باب ترك احلائض الصوم، ( 3)

 ما تص،ي، ومتكث الليايل))، عند مسلم يف كهاب اإليًمن رضي اهلل عنهماوعن ابن عمر 

 .((وتفطر رمضان فهذا نقص الدين
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 منزلة الصالة في اإلسالم: المبحث الثالث
مة يف اإلسام، ومما يد  عىل انلصاة هلا منزنلة عظي

 :أمهيتها وعظم منزنلتها ما يليت

انلذي ال يقوم إال به، لفي  الصالة عًمد الدين  -8

رأس األمر اإلسالم، )): قا  أن انلنبي  حديث معاذ 

((وعموُده الصالُة، وذروُة سناِم  اجلهادُ 
وإذا سقط . (1)

 .انلعمود سقط ما بني عليه

من عمله، لصاح  عيدأول ما حياسب علي  ال  -4

عمله ولساده بصاح صاته ولسادها، لعن أنس بن 

أول ما حياسب ب  العيد يوم )): قا  عن انلنبي  مانلك 

الصالة، فإن صلحت صلح سائُر عمل ، وإن : القيامة

أول ما يسأل عن  )): ويف رواية. ((فسدت فسد سائُر عمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 0030، برقم 5/33الرتمذي، كهاب اإليًمن، باب ما جاء يف حرمة الصالة، ( 1)

،وأخرج  ابن ماج ، كهاب الفهن، باب كف اللسان ((حديث حسن صحيح )): وقال

 .0/312، وحسن  األلياين يف إرواء الغليل، 5/013، وأْحد، 0/3131يف الفهنة، 
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، د أفلحالعيد يوم القيامة ينظر يف صالت ، فإن صلحت فق

 .(1)((وإن فسدت فقد خاب وخرس، [وأنجح: ويف رواية]

أول ما حياسب ب  )): مرلوًعا وعن متيم انلداري 

العيد يوم القيامة صالت ، فإن كان أمتها كهيت ل  تامة، 

انظروا هل جتدون : ملالئكه  وإن مل يكن أمتها قال اَّلل 

لعيدي من تطوع فهكملون ِبا فريضه ، ثم الزكاة 

 .(2)((، ثم ُتؤخذ األعًمل ع ى حسب ذلككذلك

لإذا ذهب آخر انلدين مل  آخر ما ُيفقد من الدين، -4

لُهنقضن ُعَرى )): يبق يشء منه، لعن أيب أمامة مرلوًعا

اإلسالم ُعروة ُعروة، فكلًم انهقضت عروة تشيث الناس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 511، ورقم 510برقم [ جمم  اليحرين] 3/122أخرج  الطرباين يف األوسط، ( 1)

وباجلملة فاحلديث صحيح )): وقال العالمة األلياين يف سلسلة األحاديث الصحيحة

 .1/110 ((بمجموع طرق  واَّلل أعلم

كل صالة ال يهمها صاحيها ُتًهمنو من : )أبو داود، كهاب الصالة، باب قول النيي ( 2)

من  ، وابن ماج ،200 ومن حديث أيب هريرة برقم ،201برقم  3/002(  تطوع

كهاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف أول ما حياسب  حديث أيب هريرة يف

، 5/177، 321، 1/05، وأْحد، 3105، برقم 3/152الصالة، : ب  العيد

 .0/151وصحح  األلياين يف صحيح اجلام  ،
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ويف . (1)((بالهي تليها، فأوِلن نقًضا احلكم، وآخرهن الصالة

أول ما يرف  من الناس األمانة، )): ق آخررواية من طري

 .(2)((وآخر ما ييقى الصالة، ورب مصلٍّ ال خري في 

أول ما تفقدون من دينكم )): مرلوعاً  وعن أنس 

((األمانة، وآخره الصالة
(3). 

أمته، لعن أم سلمة   آخر وصية أوىص ِبا النيي -2

:  كان من آخر وصية رسو  اهلل: أهنا قانلت رضي اهلل عنها

حتى جعل نبي  ،((الصالة الصالة وما ملكت أيًمنكم))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/002ح  األلياين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ، وصح5/053أْحد ( 1)

، وضعف  1105، برقم 7/001، [جمم  اليحرين]أخرج  الطرباين يف الصغري ( 2)

ول  شاهد عن زيد بن  ،املحقق عيد القدوس بن حممد نذير عن عمر بن اخلطاب 

أول ما يرف  من الناس األمانة وآخر ما ييقى من ))ثابت أخرج  احلكيم الرتمذي 

، وذكره األلياين يف صحيح ((دينهم الصالة، ورب مصلٍّ ال خالق ل  عند اَّلل تعاىل

 .0/151اجلام  وحسن ، 

 ، ومتام الرازي يف الفوائد 02أخرج  اخلرائطي يف مكارم األخالق، ص ( 3)

، وأخرج  الطرباين يف الكيري، برقم 125/ 3، والضياء يف املخهارة، (13/0ق )

، بدون ذكر الصالة، وذكره األلياين يف سلسلة أوس  من حديث شداد بن 7320

: وطرق  ، وقال بعد أن ذكر شواهده3712، برقم 132/ 1األحاديث الصحيحة، 

واحلديث صحيح ع ى كل حال؛ فإن ل  شواهد كثرية ذكرت بعضها يف الروض ))

 .((700النضري، حتت احلديث رقم 
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 .(1)((جيلجلها يف صدره وما يفيض هبا نلسانه اهلل 

لقا   مدح اَّلل القائمني ِبا ومن أمر ِبا أهل ، -0

ُ  َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد  : تعاىل َواْذُكْر يِف اْلكَِهاِب إِْسًَمِعيَل إِنَّ

يِيًّا َوَكاَن َرُسوالً  َكاِة وَ  *نَّ الِة َوالزَّ َكاَن َيْأُمُر َأْهَلُ  بِالصَّ

ِ  َمْرِضيًّا  .(2) َوَكاَن ِعنَد َربِّ

قا  اهلل  ذم اَّلل املضيعني ِلا واملهكاسلني عنها، -6

َيُعوا  : تعاىل الَة َواتَّ َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا ُمنَافِِقنَي ـإِنَّ الْ   :وقا  .(3) الشَّ

اَلِة َقاُموْا ُُيَاِدُعوَن اَّللَ  َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموْا إىَِل الصَّ

 .(4)  إاِلَّ َقلِيالً ُكَساىَل ُيَرآُؤوَن النَّاَس َوالَ َيْذُكُروَن اَّللَ

أعظم أركان اإلسالم ودعائم  العظام بعد  -7

 ، عن انلنبي رضي اهلل عنهمابن عمر لعن عبد اهلل  ،انلشهادتني

شهادة أن ال إل  إال اَّلل، : بني اإلسالم ع ى مخس)): قا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7/012إرواء الغليل،  ، وصحح  األلياين يف103، 133، 0/022أْحد، ( 1)

 .55-51: سورة مريم، اآليهان( 2)

 .52: سورة مريم، اآلية( 3)

 .310: سورة النساء، اآلية( 4)
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وأن حممًدا رسول اَّلل، وإقام الصالة، وإيهاء الزكاة، 

 .(1)((وصوم رمضان، وحج الييت

مما يدل ع ى عظم شأهنا أن اَّلل مل يفرضها يف  -1

نليلة األرض بواسطة جربيل، وإنام لرضها بدون واسطة 

 .اإلرساء لوق سبع سموات

وهذا يد  عىل حمبة اهلل  فرضت مخسني صالة، -7

عن عباده، لفرضها مخس صلوات  هلا، ثم خفف اهلل 

يف انليوم وانلليلة، لهي مخسون يف امليزان، ومخس يف 

 .(2)انلعمل، وهذا يد  عىل عظم مكانتها

افههح اَّلل أعًمل املفلحني بالصالة واخههمها  -81

َقْد َأْفَلَح  : ا يؤكد أمهيتها، قا  اهلل تعاىلوهذ ،هبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ((بني اإلسالم ع ى مخس)): اليخاري، كهاب اإليًمن، باب قول النيي : مهفق علي (1)

 ، ومسلم، كهاب اإليًمن، باب أركان اإلسالم ودعائم  العظام 2، برقم 3/20

 .30، برقم 3/15

اليخاري، كهاب الهوحيد، باب ما جاء يف قول  : مهفق علي  من حديث أنس ( 2)

 : َم اَّللُ ُموَسى َتْكلِيًًم ، ومسلم، كهاب اإليًمن، باب اإلرساء 7537، برقم َوَكلَّ

 .300وفرض الصلوات، برقم  برسول اَّلل 
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َوالَِّذيَن  * الَِّذيَن ُهْم يِف َصالِِتِْم َخاِشُعونَ  * ُمْؤِمنُونَ ـالْ 

ْغِو ُمْعِرُضونَ  َكاِة َفاِعُلونَ  * ُهْم َعِن اللَّ  * َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ

َواِجِهْم أْو َما إاِل َع َى َأزْ  * َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظونَ 

ُْم َغرْيُ َمُلوِمنيَ  َفَمِن اْبَهَغى َوَراء َذلَِك  * َمَلَكْت َأْيًَمهُنُْم َفإهِنَّ

ِهْم َوَعْهِدِهْم ـَوالَِّذيَن ُهْم ألََماَناتِ  * َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدونَ 

 .(1) ِهْم حُيَافُِظونَ ـَوالَِّذيَن ُهْم َع َى َصَلَواتِ  * َراُعونَ 

وأتياع  أن يأمروا ِبا  ر اَّلل النيي حممًدا أم -88

اَلِة َواْصَطرِبْ   :لقا  اهلل  ،أهليهم َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

 . (2)َعَلْيَها الَ َنْسَأُلَك ِرْزًقا نَّْحُن َنْرُزُقَك َوالَعاقَِيُة لِلهَّْقَوى 

: أنه قا  عن انلنبي  رضي اهلل عنهماوعن عبد اهلل بن عمر 

أوالدكم بالصالة وهم أبناء سي  سنني، وارضبوهم  مروا))

قوا بينهم يف املضاج   .(3)((عليها وهم أبناء عرش، وفرِّ

وهذا يؤكد  ُأِمَر النائم والنايس بقضاء الصالة، -84
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2-3: سورة املؤمنون، اآليات( 1)

 .310: ةسورة ط ، اآلي( 2)

، 125، برقم 3/311أبو داود، كهاب الصالة، باب مهى يؤمر الغالم بالصالة، ( 3)

 .3/000، 0/7، وصحح  األلياين يف إرواء الغليل، 327، 0/322وأْحد، 
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من )): أنه قا  عن انلنبي  أمهيتها، لعن أنس بن مانلك 

. ((نيس صالًة فليصلِّها إذا ذكرها، ال كفارة ِلا إال ذلك

من نيس صالًة أو نام عنها، فكفارِتا )): ويف رواية ملسلم

وُأحلق بانلنائم انلـُمغمى عليه . (1)((أن يصليها إذا ذكرها

ثاثة أيام للقل،وقد ُروي ذنلك عن عامر،وعمران بن 

حصني،وسمرة بن جندب 
أما إن كانت املدة أكثر من .(2)

ذنلك لا قضاء؛ألن انلـُمغمى عليه مدة طويلة أكثر من 

 .(3)اثة أيام يشبه املجنون بجامع زوا  انلعقل،واهلل أعلمث

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليخاري، كهاب مواقيت الصالة، باب من نيس صالة فليصلها إذا : مهفق علي (1)

د ومواض  الصالة، باب قضاء ، ومسلم، كهاب املساج527، برقم 3/300ذكرها 

 .021، برقم 3/177الصالة الفائهة واسهحياب تعجيل قضائها، 

 .50-0/52، واملغني، 1/2الرشح الكيري البن قدامة، : انظر( 2)

جمموع فهاوى سًمحة الشيخ عيد العزيز بن عيد اَّلل ابن باز، مج  الدكهور عيد : انظر( 3)

 .0/157زيز ابن باز، اَّلل الطيار، والشيخ أْحد بن عيد الع
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 (1)خصائص الصالة في اإلسالم: المبحث الرابع
انلصاة هلا شلن انفردت به عىل سائر األعام  

 :انلصاحلة، منها

 َوَما َكاَن اَّللُ  : بقونله تعاىل سمى اَّلل الصالة إيًمًنا -8

ِحيمٌ  لِيُِضيَ  إِيًَمَنُكْم إِنَّ اَّللَ  يعني .(2) بِالنَّاِس لََرُؤوٌف رَّ

لُه وقرْونلرهُ  مر ُق عر  .صاتكم إىل بيت املقدس؛ألن انلصاة تصدِّ

 خصها بالذكر متييًزا ِلا من بني رشائ  اإلسالم، -4

، (3) اْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمَن اْلكَِهاِب :قا  اهلل تعاىل

ع انلدين، ثم وتاوته اتباعه وانلعمل بام ليه من مجيع رشائ

 : قا 

  َالة  :لخصها بانلذكر متييًزا هلا، وقونله تعاىل ، َوَأقِِم الصَّ

  ْالةِ ـَوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل ال اِت َوإَِقاَم الصَّ خصها .  (4) َخرْيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23-0/27رشح العمدة البن تيمية، : انظر( 1)

 .311: سورة اليقرة، اآلية( 2)

 .15: سورة العنكيوت، اآلية( 3)

 .71: سورة األنيياء، اآلية( 4)
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 .بانلذكر مع دخوهلا يف مجيع اخلريات،وغري ذنلك كثري

 ُقِرَنت يف القرآن الكريم بكثري من العيادات، -4

َكاَة  : ومن ذنلك قونله تعاىل اَلَة َوآُتوْا الزَّ َوَأقِيُموْا الصَّ

اكِِعنيَ  َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ : وقا . (1) َواْرَكُعوْا َمَ  الرَّ
(2) .

 َربِّ ُقْل إِنَّ َصاَلِِت َوُنُسكِي َوحَمَْياَي َومَمَاِِت َّلل : وقا 

 .، وغري ذنلك كثري (3) اْلَعاملَنِيَ 

َوْأُمْر  : لقا  أن يصطرب عليها، ر اَّلل نيي  أم -2

اَلِة َواْصَطرِبْ َعَلْيَها الَ َنْسَأُلَك ِرْزًقا نَّْحُن  َأْهَلَك بِالصَّ

َنْرُزُقَك 
ملمور باالصطبار عىل مجيع  مع أنه  (4)

 .(5) َواْصَطرِبْ لِِعَياَدتِ ِ  : انلعبادات؛ نلقونله تعاىل

ومل يعذر هبا مريًضا،  أوجيها اَّلل ع ى كل حال، -0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11: سورة اليقرة، اآلية( 1)

 .0: سورة الكوثر، اآلية( 2)

 .300: سورة األنعام، اآلية( 3)

 .310: سورة ط ، اآلية( 4)

 .05: سورة مريم، اآلية( 5)
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وال خائًفا، وال مسالًرا، وال غري ذنلك؛ بل وقع انلتخفيف 

تارة يف رشوطها، وتارة يف عددها، وتارة يف ألعاهلا، ومل 

 .تسقط مع ثبات انلعقل

من انلطهارة،  :اشرتط اَّلل ِلا أكمل األحوال  -6

 .وانلزينة بانللباس، واستقبا  انلقبلة مما مل يشرتط يف غريها

من انلقلب،  :مل فيها مجي  أعضاء اإلنساناسهع -7

 .وانللسان، واجلوارح، ونليس ذنلك نلغريها

حتى باخلطرة،  هنى أن يشهغل فيها بغريها، -1

 .وانللفظة، وانلفكرة

هي دين اَّلل الذي يدين ب  أهل السموات  -7

واألرض، وهي مفتاح رشائع األنبياء، ومل ُيْبعرث نبيٌّ إال 

 .بانلصاة

َق َوال َص ىَّ  : بقونله قُقرنت بالهصدي -81  َفال َصدَّ

َب َوَتَوىلَّ  * ا (1) َوَلكِن َكذَّ ، وخصائص انلصاة كثرية جدًّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10-13: سورة القيامة، اآليهان( 1)
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 .(1)ال تقاس بغريها

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والرشح املمه  البن 23-0/27رشح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، : انظر( 1)

 .0/27عثيمني، 
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 حكم تارك الصالة: المبحث الخامس

ترك انلصاة املفروضة كفر، لمن تركها جاحًدا 

، أما (1)نلوجوهبا كفر كفًرا أكرب بإمجاع أهل انلعلم، ونلو صىَل 

ن ترك انلصاة بانلكّلّية، وهو يعتقد وجوهبا وال م

جيحدها، لإنه يكفر، وانلصحيح من أقوا  أهل انلعلم أن 

كفره أكرب خيرج من اإلسام؛ ألدنلة كثرية منها عىل سبيل 

 :االختصار ما يليت

َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن  : قا  اهلل تعاىل -1

ُجوِد َفال َيْسَهطِي َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم  * ُعونَ إىَِل السنو

ُجوِد َوُهْم َساملُِونَ  وهذا . (2) ِذلٌَّة َوَقْد َكاُنوا ُيْدَعْوَن إىَِل السنو

يد  عىل أن تارك انلصاة مع انلكفار واملنالقني انلذين 

تبقى ظهورهم إذا سجد املسلمون قائمة، ونلو كانوا من 

 .ُأِذنر نللمسلمني املسلمني ألُِذنر هلم بانلسجود كام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تهعلق بأركان اإلسالم، لسًمحة العالمة : انظر( 1)

 .71عيدالعزيز بن عيد اَّلل ابن باز ص

 .11 -10: سورة القلم، اآليهان( 2)
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إاِل  * ُكلنو َنْفٍس بًَِم َكَسَيْت َرِهينَةٌ   :ـ  وقا  2

 ُمْجِرِمنيَ ـَعِن الْ  * ُلونَ يِف َجنَّاٍت َيَهَساءَ  * َأْصَحاَب اْلَيِمنيِ 

ْ َنُك ِمَن الْ  *َما َسَلَكُكْم يِف َسَقرَ  * َومَلْ  * ُمَصلِّنيَ ـَقاُلوا مَل

 * َخائِِضنيَ ـَوُكنَّا َنُخوُض َمَ  الْ  * َنُك ُنْطِعُم املِْْسكنِيَ 

ينِ  ُب بَِيْوِم الدِّ لتارك انلصاة من املجرمني . (1) َوُكنَّا ُنَكذِّ

ُمْجِرِمنَي ـإِنَّ الْ  : انلسانلكني يف سقر، وقد قا  اهلل تعاىل

َيْوَم ُيْسَحُيوَن يِف النَّاِر َع َى ُوُجوِهِهْم  * يِف َضالٍل َوُسُعرٍ 

 . (2) َقرَ ُذوُقوا َمسَّ َس 

اَلَة َوآَتُوْا    :وقا  اهلل  -3 َفإِن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ

ُل اآلَياِت لَِقْوٍم  يِن َوُنَفصِّ َكاَة َفإِْخَواُنُكْم يِف الدِّ  الزَّ

 .لعلق أخَوهتم نللمؤمنني بفعل انلصاة.  (3) َيْعَلُمونَ 

: يقو  سمعت رسو  اهلل : قا  عن جابر  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10 -12: سورة املدثر، اآليات( 1)

 .12 -17: سورة القمر، اآليهان( 2)

 .33: سورة الهوبة، اآلية( 3)
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 .(1)((جل وبني الرشك والكفر ترك الصالةبني الر))

قا  رسو  اهلل  :وعن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه،قا -5

:((العهد الذي بيننا وبينهم الصالة،فمن تركها فقد كفر))(2). 

كان أصحاب )):قا  وعن عبد اهلل بن شقيق  -6

 . (3)((ال يرون شيئًا من األعام  تركه كفر غري انلصاة حممد 

حكى إمجاع انلصحابة عىل كفر تارك انلصاة وقد  -7

 .(4)غري واحد من أهل انلعلم

وذكر اإلمام ابن تيمية أن تارك انلصاة يكفر  -8

 .(5)انلكفر األكرب نلعرشة وجوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .70،برقم 3/20مسلم،كهاب اإليًمن،باب بيان إطالق اسم الكفر ع ى من ترك الصالة،( 1)

، 0003،برقم 3/31ك الصالة، أخرج  الرتمذي،كهاب اإليًمن،باب ما جاء يف تر( 2)

،وابن ماج ،كهاب اإلقامة،باب 3/013والنسائي،كهاب الصالة،باب احلكم يف تارك الصالة، 

 .7، 3/0،واحلاكم وصحح  ووافق  الذهيي، 3272ما جاء فيمن ترك الصالة،برقم 

 .0000، برقم 3/31الرتمذي، كهاب اإليًمن، باب ما جاء يف ترك الصالة، ( 3)

، 00، وكهاب الصالة البن القيم، ص011، 0/010املح ى البن حزم، : انظر( 4)

 .0/02والرشح املمه  ع ى زاد املسهقن ، البن عثيمني، 

 .21-0/23رشح العمدة، البن تيمية : انظر( 5)
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أكثر من  -رمحه اهلل  -وأورد اإلمام ابن انلقيم  -9

 .(1)اثنني وعرشين دنلياً عىل كفر تارك انلصاة انلكفر األكرب

 شك ليه، أن تارك انلصاة مطلًقا وانلصواب انلذي ال

 .(2)كالر هلذه األدنلة انلرصحية

وقد دّ  )): -رمحه اهلل  -قا  اإلمام ابن انلقيم  -11

انلكتاب وانلسنة، وإمجاع : عىل كفر تارك انلصاة

 .(3)((انلصحابة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد ذكر عرشة أدلة من القرآن واثني . 00-37كهاب الصالة البن القيم ص: انظر( 1)

 .صحابةعرش دلياًل من السنة وإمجاع ال

ر ( 2) سمعت شيخنا اإلمام عيد العزيز بن عيد اَّلل ابن باز قدس اَّلل روح  وغفر ل  ُيكفِّ

حتفة : وانظر. تارك الصالة ولو تركها يف بعض األوقات، ولو مل جيحد وجوِبا

 .70اإلخوان بأجوبة مهمة تهعلق بأركان اإلسالم، ل  رْح  اَّلل ص

 .37كهاب الصالة، ص ( 3)
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 فضل الصالة: المبحث السادس
اْتُل  : ؛ قا  اهلل تعاىلـ  تنهى عن الفحشاء واملنكر8

الَة َتنَْهى  َما الَة إِنَّ الصَّ ُأوِحَي إَِلْيَك ِمَن اْلكَِهاِب َوَأقِِم الصَّ

 َيْعَلُم َما  َأْكرَبُ َواَّللُُمنَكِر َوَلِذْكُر اَّللِـَعِن اْلَفْحَشاء َوالْ 

 .(1) َتْصنَُعونَ 

حلديث عبد اهلل بن أفضل األعًمل بعد الشهادتني؛ -4

نلعمل ألضل؟ أي ا: سلنلت رسو  اهلل : قا  مسعود 

بّر )): ثم أّي؟ قا : قلت: قا  ((الصالة لوقهها)): قا 

 .(2)((اجلهاد يف سييل اَّلل)): ثم أّي؟ قا :قلت:قا  ((الوالدين

قا  رسو  : قا  حلديث جابر  تغسل اخلطايا؛ -4

مثل الصلوات اخلمس كمثل هنٍر غمٍر ع ى باب )): اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15: كيوت، اآليةسورة العن( 1)

 الصالة عماًل،  اليخاري، كهاب الهوحيد، باب وسمى النيي : مهفق علي ( 2)

، ومسلم، كهاب اإليًمن، باب بيان كون اإليًمن باَّلل تعاىل 7511، برقم 2/005

 .25، برقم 3/22أفضل األعًمل، 
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 .(1)((أحدكم يغهسل من  كل يوم مخس مرات

أن رسو   حلديث أيب هريرة  تكّفر السيئات؛ -2

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، )): قا  اهلل 

ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن، إذا اجهنيت 

 .(2)((الكيائر

حلديث عبداهلل  نور لصاحيها يف الدنيا واآلخرة؛ -0

: قا أنه ذكر انلصاة يوًما ل عن انلنبي  رضي اهلل عنهماابن عمر 

من حافظ عليها كانت ل  نوًرا وبرهاًنا ونجاة يوم ))

القيامة، ومن مل حيافظ عليها مل يكن ل  نور، وال برهان وال 

نجاة، وكان يوم القيامة م  قارون، وفرعون، وهامان، 

 .(3)((وأيّب بن خلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طايا مسلم، كهاب املساجد ومواض  الصالة، باب امليش إىل الصالة متحى ب  اخل(1)

 .002، برقم 3/101وترف  ب  الدرجات، 

مسلم، كهاب الطهارة، باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل (2)

 .011، برقم 3/022رمضان مكفرات ملا بينهن ما اجهنيت الكيائر، 

، وقال اإلمام املنذري 0/123، والدارمي ،0/302أخرج  اإلمام أْحد يف املسند، ( 3)

 .((رواه أْحد بإسناد جيد)): 3/112يب والرتهيب، يف الرتغ
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؛ (1)((الصالة نور)): ويف حديث أيب مانلك األشعري 

ائني يف )): قا  أنه عن انلنبي  وحلديث بريدة  برش املشَّ

 .(2)((الظلم إىل املساجد بالنور الهام يوم القيامة

حلديث  يرف  اَّلل ِبا الدرجات، وحيط اخلطايا؛ -6

عليك  )): أنه قا  نله عن انلنبي  ثوبان موىل رسو  اهلل 

بكثرة السجود، فإنك ال تسجد َّلل سجدًة إال رفعك اَّلل 

 .(3)((ِبا درجة، وحطَّ عنك ِبا خطيئة

 ؛من أعظم أسياب دخول اجلنة برفقة النيي  -7

كنت أبيت مع : قا  حلديث ربيعة بن كعب األسلمي 

 ((َسْل )): ، للتيته بوضوئه وحاجته، لقا  يلرسو  اهلل 

 ((؟أو غري ذلك)): أسلنلك مرالقتك يف اجلنة،قا :لقلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .001، برقم 3/021مسلم، كهاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ( 1)

، والرتمذي، 503أبو داود، كهاب الصالة، باب ما جاء يف امليش إىل الصالة، برقم (2)

، 001كهاب الصالة، باب ما جاء يف فضل العشاء والفجر يف اجلًمعة، برقم 

 .3/001لياين يف مشكاة املصابيح لشواهده الكثرية، وصحح  األ

 .122،برقم 3/051أخرج  مسلم،كهاب الصالة،باب فضل السجود واحلث علي ،( 3)
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 .(1) ((فأعني ع ى نفسك بكثرة السجود)):هو ذاك،قا : قلت

يش إليها تكهب ب  احلسنات وترف  الدرجات امل -1

قا  رسو  اهلل : قا  حلديث أيب هريرة  ؛وحتط اخلطايا

 :(( ر يف بيه ، ثم مشى إىل بيت من بيوت اَّلل؛ من تطهَّ

ليقيض فريضة من فرائض اَّلل، كانت َخْطَوتاه إحدامها 

 .(2)((حتطنو خطيئة، واألخرى ترف  درجة

ضأ أحدكم فأحسن إذا تو)): ويف احلديث اآلخر

الوضوء، ثم خرج إىل املسجد، مل يرف  قدم  اليمنى إال 

ل  حسنة، ومل يض  قدم  اليرسى إال حط اَّلل  كهب اَّلل 

 (3)((.. عن  سيئة. 

ُتعدنو الضيافة يف اجلنة ِبا كلًم غدا إليها املسلم أو  -7

من غدا إىل املسجد )):عن انلنبي  حلديث أيب هريرة ؛راح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122، برقم 3/051مسلم، كهاب الصالة، باب فضل السجود واحلث علي ، ( 1)

يا مسلم، كهاب املساجد ومواض  الصالة، باب امليش إىل الصالة متحى ب  اخلطا(2)

 .000، برقم 3/100وترف  ب  الدرجات، 

 .501أبو داود، كهاب الصالة، باب ما جاء يف اِلدي يف امليش إىل الصالة، برقم ( 3)
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وانلنز  . (1) ((أو راح،أعد اَّلل ل  يف اجلنة ُنُزالً ُكلًَّم غدا أو راح

 .ما دهيل نللضيف عند قدومه

يغفر اَّلل ِبا الذنوب فيًم بينها وبني الصالة  -81

 سمعت رسو  اهلل : قا  انلتي تليها؛ حلديث عثامن 

ال يهوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، فيص،ي )): يقو 

 .(2)((ة إال غفر اَّلل ل  ما بين  وبني الصالة الهي تليهاصال

 ؛ حلديث عثامن ـ  تكفر ما قيلها من الذنوب88

ما من امرئ مسلم )): يقو  سمعت رسو  اهلل : قا 

حترضه صالة مكهوبة، فيحسن وضوءها، وخشوعها، 

وركوعها إال كانت كفارة ملا قيلها من الذنوب، ما مل يأِت 

 .(3)((لدهر كّل كيرية، وذلك ا

ُتص،يِّ املالئكة ع ى صاحيها ما دام يف ُمصاّله،  -84
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اليخاري، كهاب األذان، باب فضل من غدا إىل املسجد أو راح، : مهفق علي ( 1)

ومسلم، كهاب املساجد ومواض  الصالة، باب امليش إىل . 000، برقم 3/320

 .002، برقم 3/101صالة متحى ب  اخلطايا وترف  ب  الدرجات، ال

 .007، برقم 3/020مسلم، كهاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصالة عقي ، ( 2)

 .002، برقم 3/020مسلم، كهاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصالة عقي ، ( 3)
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وهو يف صاة ما دامت انلصاة حتبسه؛ حلديث أيب هريرة 

  قا  رسو  اهلل : قا :(( صالة الرجل يف مجاعة تزيد

ع ى صالت  يف بيه  وصالت  يف سوق  بضًعا وعرشين 

ثم  وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. درجةً 

أتى املسجد، ال ينهزه إال الصالة، ال يريد إال الصالة، فلم 

ُيُط خْطَوة إال ُرفَِ  ل  ِبا درجًة، وُحطَّ عن  ِبا خطيئة 

حهى يدخل املسجد، فإذا دخل املسجد كان يف الصالة ما 

كانت الصالة حتيس ، واملالئكة ُيصلنوون ع ى أحدكم مادام 

لهم ارْح ، اللهم ال: يف جملس  الذي ص ى في ، يقولون

 .(1)((اغفر ل ، اللهم تب علي ، ما مل يؤِذ في ، ما مل حيدث في  

حلديث أيب هريرة  ـ  انهظارها رباط يف سييل اَّلل؛84

  أن رسو  اهلل  أال أدلكم ع ى ما يمحو اَّلل ب  )): قا

بىل يا رسو  اهلل، : ؟ قانلوا((اخلطايا ويرف  ب  الدرجات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 0332برقم اليخاري، كهاب الييوع، باب ما ذكر يف األسواق، : مهفق علي ( 1)

ومسلم، كهاب املساجد ومواض  الصالة، باب فضل صالة اجلًمعة وانهظار 

 .012، برقم 3/152الصالة، 
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 ى املكاره، وكثرة اخُلطا إىل إسياغ الوضوء ع)): قا 

املساجد، وانهظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، 

 .(1)((فذلكم الرباط

 ـ  أجر من خرج إليها كأجر احلاج املحرم؛82

من خرج من )): قا  أن رسو  اهلل  حلديث أيب أمامة 

بيه  مهطهًرا إىل صالة مكهوبة، فأجره كأجر احلاج املحرم، 

إال إياه، فأجره  (3)ال ينصي  (2)تسييح الضحىومن خرج إىل 

كأجر املعهمر، وصالة ع ى إثر صالة ال لغو بينهًم كهاٌب 

 .(4)((يف عليني

 ـ  من ُسيِق ِبا وهو من أهلها فل  مثل أجر من80

من )): قا  انلنبي : قا  حرضها؛ حلديث أيب هريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .053مسلم، كهاب الطهارة، باب فضل إسياغ الوضوء ع ى املكاره، برقم ( 1)

. صالة الضحى، وكل صالة يهطوع ِبا فهي تسييٌح وُسْيحة: تسييح الضحى( 2)

 .3/020نذري، الرتغيب والرتهيب للم

 .0/020الهعب،الرتغيب والرتهيب للمنذري،:ال يهعي  إال ذلك،والنَّصُب :ال ينصي (3)

، 552أبو داود، كهاب الصالة، باب ما جاء يف فضل امليش إىل الصالة، برقم ( 4)

 .3/307،ويف صحيح الرتغيب،3/333وحسن  األلياين يف صحيح سنن أيب داود،
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توضأ فأحسن الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد صلوا 

مثل أجر من صالها وحرضها، ال ينقص  اَّلل أعطاه 

 .(1)((ذلك من أجرهم شيًئا

ـ  إذا تطهر وخرج إليها فهو يف صالة حهى يرج ، 86

: قا  ويكتب نله ذهابه ورجوعه؛ حلديث أيب هريرة 

إذا توضأ أحدكم يف بيه ، ثم أتى )): قا  رسو  اهلل 

 ((هكذا: املسجد، كان يف صالة حهى يرج ، فال يقل

من حني ُيرج )): يرلعه ، وعنه (2)بك بني أصابعهوش

أحدكم من منزل  إىل مسجدي، فِرْجٌل تكُهُب حسنة 

 .(3)((وِرجٌل حتطنو سيئة حهى يرج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 501باب يف من خرج يريد الصالة فسيق ِبا، برقم أبو داود، كهاب الصالة، ( 1)

 .3/331وصحح  األلياين يف صحيح سنن أيب داود، 

، 3/020، واحلاكم وصحح  ووافق  الذهيي، 3/002ابن خزيمة يف صحيح ، ( 2)

 .3/332وصحح  األلياين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 

حلاكم وصحح  ووافق  ، وا0/10، والنسائي 3002ابن حيان يف صحيح ، برقم ( 3)

وهو )): ، وقال3/303، وصحح  األلياين يف صحيح الرتغيب، 3/037الذهيي ،

أحاديث أخرى صحيحة تدل ع ى أن من : وانظر. يعني احلاكم والذهيي ((كًم قاال

صحيح . تطهر يف بيه  ثم ذهب إىل املسجد فهو يف صالة حهى يرج  إىل منزل 
= 
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وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب انلعاملني، وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آنله وأصحابه، ومن تبعهم إىل 

 .يوم انلدين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .3/303الرتغيب والرتهيب لأللياين، 
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